บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
ลําไย (longan) เปนพืชในตระกูล Sapindaceae ชื่อวิทยาศาสตร คือ Dimocarpus
longan Lour. และจัดเปนไมผลกึ่งรอน มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษวา longan, lungan, longya และ
dragon’s eye (ธวัชชัย, 2542) และมีหลายสายพันธุ แตพันธุที่นิยมปลูกมากที่สุด คือ พันธุดอ
ลําไยพันธุดอหรืออีดอ เปนลําไยกลุมกะโหลก เปนพันธุเบา ออกดอกและเก็บผลกอนพันธุ
อื่น ใหผลผลิตสูง ตนเปนทรงพุมกวางมน ลําตนไมคอยแข็งแรง กิ่งเปราะหักงาย ทนแลงและทนน้ํา
ปานกลาง ใบเปนใบรวม ใบยอยจะเรียงสลับกัน ออกดอกเปนชอยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตร
กานชออวบแข็ง ดอกเปนสีขาว หรือสีขาวออกเหลือง ขนาดประมาณ 6-8 เซนติเมตร แบงออกเปน
ดอกเพศผู ดอกเพศเมีย และดอกสมบูรณเพศทั้ง 3 ชนิด อาจพบในชอเดียวกัน ออกดอก ติดผลงาย
ผลมีขนาดปานกลางถึงคอนขางใหญ หนัก 18.5 กรัม/ผล ทรงกลมแปน เบี้ยวเล็กนอย ยกบาขาง
เดียว และบริเวณฐานผล (หัวขั้ว) บุม เสนผานศูนยกลางผลกวางประมาณ 2.6 เซนติเมตร สวนแคบ
2.3 เซนติเมตร สวนสูงประมาณ 2.4 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวปนเขียวน้ําตาล (ธวัชชัย, 2542) ผิว
ดานนอกของเปลือกผลลําไยมีรูเปดธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะเปนรอยแตกทั่วผิวผล มีคิวติเคิลบางๆ
ปกคลุมไมตอเนื่อง มีไตรโคม(trichomes) และสโตมาตา (stomata) กระจายที่ผิวเปลือก ความ
หนาของเปลือกผลลําไยพันธุดอ คือ 518-644ไมโครเมตร (เฉลี่ย 575 ไมโครเมตร) สามารถแบง
ตามรูปรางและการจัดเรียงตัวของเซลลไดเปน 3 ชั้น คือ ชั้นนอก (exocarp) และชั้นกลาง (mesocarp)
ซึ่ง มีค วามหนาประมาณ 70 เปอรเซ็นต ของความหนาทั้งเปลือก และชั้นใน (endocarp) ขณะที่ผิว
ดานในของเปลือกผลลําไยมีสีขาวและมีลักษณะเปนลูกคลื่นเล็กนอย (Jaitrong, 2007) นอกจากนี้ยัง
พบเชื้อราที่เปลือกดานนอกเปนจํานวนมาก (Suwanakood, 2007)
ผลลําไยพันธุดอมีชวงการเจริญเติบโตนับตั้งแตติดผลจนกระทั่งผลแกใชเวลาประมาณ 21
สัปดาห ชาวสวนสวนใหญมีความชํานาญในการที่จะดูวาผลลําไยแกพรอมที่จะเก็บเกี่ยวไดแลว
โดยสังเกตจากเปลือกดานนอกเรียบ เปลือกดานในมีลักษณะเปนรางแห เมล็ดเปนสีดํา เนื้อมีรส
หวาน ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดอยูในชวง 16-22 เปอรเซ็นต (Paull and Chen, 1987 อางโดย
พาวิน, 2543)
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การเก็บเกี่ยวลําไยนิยมใชแรงงานคนไปหักชอผลลําไยแลวนําผลผลิตลําไยไปรวบรวมไว
ในที่รมใตตนลําไย เพื่อคัดคุณภาพและตัดแตงชอผล คัดเอาผลที่เล็ก ลีบ แตก รวมทั้งผลที่มีโรคและ
แมลงทําลายออก ตัดแตงกานที่ไมมีผลทิ้ง (กานลําไยควรมีไมเกินรอยละ 20 ของน้ําหนัก) เพื่อให
ไดชอผลที่มีลักษณะสวยงาม (พงษศักดิ์ และคณะ, 2542)
การบรรจุ หีบหอ ปจจุบันภาชนะที่ใชในการบรรจุลําไยเพื่อนําไปจําหนายมีดังนี้
1. ตะกราพลาสติก ในปจจุบันพอคาสงออก นิยมบรรจุลําไยในตะกราพลาสติกซึ่งบรรจุได
10 - 11 กิโลกรัม การบรรจุโดยนําชอผลลําไยที่คัดเกรดแลวเรียงลงในตะกราโดยดานหนา ตะกรา
จะตองเรียงชอลําไยโดยไมใหเห็นกานชอหรือเห็นกานชอนอยที่สุด
2. กลองกระดาษที่ใชบรรจุลําไยสด จะมีขนาดบรรจุลําไยไดประมาณ 10 กิโลกรัม และ 15
กิโลกรัม (พาวิน, 2543)
ในการซื้อขายลําไยจะแบงออกเปนเกรดโดยอาศัยขนาดเสนผานศูนยกลางของผลดังนี้
(พิทยาและพาวิน, 2545)
เกรด
เสนผานศูนยกลางของผล (เซนติเมตร)
มากกวา 2.5
AA
A
B
C

2.2-2.5
2.0-2.2

นอยกวา 2.0

สาเหตุความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวของผลลําไย
ซิง ชิง (2520) ไดสรุปถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดการเนาเสียของผลลําไยซึ่งมี 3 สาเหตุ ที่สําคัญ
คือ
1. อายุการเก็บรักษา
อายุของผลลําไยระหวางการเก็บรักษามักจะสั้นกวาผลไมชนิดอื่น จากการศึกษาพบวา อายุ
การเก็บรักษาผลลําไยมีความสัมพันธกับอุณหภูมิ กลาวคือ ที่อุณหภูมิหอง ลําไย 2 ใน 3 สวนที่เก็บ
ไวจะเนาเสียภายใน 4 วัน และผลลําไยทั้งหมดจะเนา ถาเก็บรักษาไวนานเกิน 1 สัปดาห เมือ่ เก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส จะยืดเวลาการเนาเสียไดอีก 2 วัน ลําไยประมาณ 20% จะเนาเสียเมื่อ
เก็บรักษาไว 1 สัปดาหและลําไยทั้งหมดที่เก็บรักษาจะเนา หากเก็บไวนานเกินกวา 2 สัปดาห (ซิง
ชิง, 2520)
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2. บาดแผลและความบอบช้ําในระหวางเก็บรักษา
บาดแผลและรอยช้ําที่เกิดกับผลลําไยมีผลทําใหเปอรเซ็นตการเนาของผลลําไยสูง จากการ
ทดลองใชเข็มหมุดแทงทะลุเปลือกถึงเนื้อผล ผลละ 3 แหง พบวา ประมาณ 75% ของผลที่มีบาดแผล
จะเนาเสียภายใน 4 วัน เมื่อเก็บไวที่อุณหภูมิหอง ในขณะที่ผลที่ไมไดทําแผลเสียหายเพียง 30%
(ซิง ชิง, 2520)
ความบอบช้ํ า ระหวา งการขนส ง เป น อี ก สาเหตุห นึ่ง ที่ทํ า ให เ กิ ด อาการเน า เสี ย จากการ
ทดลอง พบวา ผลลําไยที่ใชมือกดสรางความบอบช้ําเนาเสียหาย 70% เมื่อเก็บไวที่อุณหภูมิ 11.5
องศาเซลเซียส เปนเวลา 11 วัน ในขณะที่ผลที่ไมไดบอบช้ําเนาเสียเพียง 37 % (ซิง ชิง, 2520)
3. เชื้อจุลินทรีย

ลําไยมักเกิดโรคเนาหลังการเก็บเกี่ยวไดงาย ผิวเปลือกลําไยประกอบดวยขนปกคลุมจํานวน
มาก บางบริเวณมีคิวติเคิลปกคลุมอยู ทําใหสปอรของเชื้อราไปเกาะอยูที่ผิวเปลือก ขน และบนคิวติ
เคิล และกอใหเกิดโรคผลเนาได
ศักดิ์มนตรี (2537) ไดทําการศึกษาการแยกเชื้อราจากชอดอก กิ่งดอก และยอดลําไย พบวา
เชื้อที่แยกไดทั้งหมด 11ชนิด ไดแก Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Colletotrichum
sp., Fusarium sp., Lasiodiplodia sp. และ Pestalotiopsis sp. เชื้อที่ไมสามารถระบุชื่อใน
Spheropsidaceae 1 ชนิด และใน Deuteromyces อีก 4 ชนิด
Suwanakood (2007) ศึกษาพัฒนาการของโรคผลเนาจากเชื้อราบนเปลือกและขั้วผล
ลํ า ไยพั น ธุ ด อหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว โดยแยกเชื้ อ จากเปลื อ กและขั้ ว ของผลลํ า ไยโดยวิ ธี tissue
transplanting พบเชื้อรา 12 จีนัส ไดแก Aspergillus, Cladosporium, Colletotrichum,
Fusarium, Lasiodiplodia, Mucor, Penicilium, Pestalotiopsis, Phomopsis,
Rhizopus, Trichoderma, Verticillium และอีก 7 ไอโซเลท ที่ไมสามารถระบุชนิดได จาก

การทดสอบความสามารถในการกอโรคเนาบนผลลําไยหลังการเก็บเกี่ยว โดยวิธีการปลูกเชื้อลงบน
เปลือกและขั้วผล พบวา เชื้อราในจีนัส Lasiodiplodia, Pestalotiopsis, Colletotrichum,
Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Phomopsis และ Trichoderma ทําใหเกิดโรคผลเนา
ในลําไยที่ใชทดสอบไดรุนแรงที่สุดและลดหลั่นลงตามลําดับ
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เชื้อรา Lasiodiplodia sp.
ในการจัดลําดับขั้นทางอนุกรมวิธานนั้น Alexopoulos
Lasiodiplodia sp. จัดอยูใน
Phylum
Group
Subgroup

et al. (1996)

ไดจัดเชื้อรา

Ascomycota
Deuteromycetes
Ceolomycetes

Lasiodiplodia sp. เปนเชื้อราชั้นสูงชนิดหนึ่ง มีเสนใยที่แตกแขนงมีผนังกั้นตามขวาง มี

การสื บ พั น ธุ แ บบไม อ าศั ย เพศ โดยการสร า งโคนิ เ ดี ย (conidia)
จากโคนิ ดิ โ อจี นั ส เซลล
(conidiogenous cells) ในพิคนิเดีย (pycnidia) และการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ เรียกวา เชื้อ
Botryodiplodia sp.

พิคนิเดียม หรือ โคนิดิโอมาตา (conidiomata) จะอยูในสโตรมา (stroma) อยางแทจริง มี
ทั้งแบบ unilocular และ mutilocular เสนใยอาจจะติดกันอยูในอาหาร หรืออยูบนผิวอาหาร จะ
แยกกันอยูอยางเดี่ยวๆ หรืออยูติดกันรวมกันเปนกลุม มีรูปรางคอนขางกลม แข็ง มีสีน้ําตาลเขม
ภายในพิคนิเ ดียมไมมีโคนิดิ โอฟอร (conidiophore) มีเพี ยงแตโคนิ ดิโอจีนั สเซลล
(conidiogenous cells) ซึ่งเปนเซลลที่ทําหนาที่สรางโคนิเดีย โคนิดิโอจีนัสเซลลเปนแบบโฮโลบลาสติก (holoblastic) คือ โคนิดิโอจีนัสเซลล เกิดจากผนังดานในของพิคนิเดียม โคนิดิโอจีนัส
เซลลมีจํานวนคงที่แนนอน ที่สามารถใชในการจัดจําแนกชนิดได ซึ่งแตละอันจะแยกกันอยูอยาง
เดี่ยวๆ โดยมีพาราไฟซิส (paraphyses) กั้น โคนิดิโอจีนัสเซลลมีรูปรางเปนทรงกระบอก ใส ผิว
เรียบ สรางโคนิเดียแบบ acrogenous ไมมีการสรางโคนิเดียที่ตอกันเปนเสนยาวๆ ที่เรียกวา
percurrent และไมมีการสรางโคนิเดียแบบซิกแซก ที่เรียกวา sympodial proliferation โคนิเดียที่
ยังไมแกจะใส แตตอมาจะมีการสรางผนังกั้นขึ้น 1 อัน เปนผนังกั้นตามขวาง มีสีน้ําตาลเขมขึ้น ผนัง
จะหนาและเหนียวขึ้น โคนิเดียมีรูปรางรี ดานฐานมีลักษณะเปนหนาตัด มีลายเสนตามยาวจากฐาน
ถึงยอด พาราไฟซิสที่เกิดขึ้นจะมีสีใส เปนรูปทรงกระบอกและมีผนังกั้น (Ainsworth, 1973)
Lasiodiploia sp. เปนเชื้อราสาเหตุของโรคพืชหลายชนิดดวยกัน เชน กลวย ลิ้นจี่ เงาะ
มะมวง นอยหนา ทุเรียน พืชตระกูลแตง และลําไย เปนตน ทําใหเปลือกผลไมมีสีน้ําตาลคล้ํา มี
ของเหลวไหลออกมาเปอนผล มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว มีเสนใยของเชื้อราขึ้นปกคลุม ในลําไยจะทําให
ขั้วผลเนาเปนสีน้ําตาล เนื้อผลมีสีขาวขุน (ธิดา,2535) เชื้อสาเหตุโรคของลําไยอาจเริ่มเจริญแฝงอยู
ตั้ ง แต ใ นระยะที่เ ป น ดอกหรื อ ผลออน โดยที่ ยั ง ไม แ สดงอาการของโรค (ลั ก ษณะ endophytic
fungi) หรือเชื้อที่ปนเปอนอยูตามเปลือกผลอาจเขาทําลายไดในระหวางการจัดการหลังการเก็บ
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เกี่ยว ซึ่งหากมีการจัดการไมถูกวิธี จะเกิดรอยแผลที่สรางความบอบช้ําจากการขนสง การบรรจุหีบ
หอ หรือมีแมลงเขาทําลาย ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหเชื้อราเขาทําลายไดงายขึ้น ทําใหผลลําไยเกิด
การเนาหรือมีน้ําหวานไหลออกมาจากรอยแผลที่เปลือกและเชื้อสามารถลุกลามทําความเสียหาย
ใหแกผลลําไยปกติอื่นๆ ที่บรรจุในภาชนะเดียวกัน (จริยา, 2543)
Suwanakood (2007) พบวา L. theobromae เปนสาเหตุหลักที่กอใหเกิดโรคเนาในลําไย
พันธุดอหลังการเก็บเกี่ยว โดยทําใหเกิดรอยคล้ําที่เปลือกดานนอกภายใน 6 ชั่วโมง มีเสนใยของเชื้อ
เจริญแผออกมาบางๆ ที่ผิวเปลือกลําไย และในชั่วโมงที่ 12 จะพบรอยคล้ําสีน้ําตาลแผเปนวงกวาง
มากขึ้นที่ผิวเปลือกดานนอก และพบที่เปลือกดานใน เมื่อสังเกตภายใตกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน
แบบสองกราด (SEM) พบวา ที่เปลือกดานในมีเสนใยของเชื้อที่เจริญทะลุชั้นเอนโดคารป
(endocarp) เขามาภายในชองวางระหวางเปลือกและเนื้อของผล เนื้อผลจะเนาเละ และเนาทั้งหมด
ภายใน 48 ชั่วโมง เมื่อตัดเนื้อเยื่อดานขางของผลลําไยระยะนี้ไปศึกษาภายใตกลอง SEM พบวา
ภายในเนื้อเยื่อของเปลือกจะมีเสนใยของเชื้อราจํานวนมาก และพบหนาแนนในเนื้อเยื่อของทอ
ลําเลียง สงผลใหเนื้อเยื่อเปลือกชั้นในเปอย หลุดขาดเปนแหงๆ ในสวนของขั้วผลที่ปลูกเชื้อพบเสน
ใยเจริญหนาแนน ตรงขั้วผล และเนื้อผลบริเวณรอบๆ ขั้วจะเนาเละมีสีคอนขางเหลือง

ไคโตซาน (Chitosan)
ไคโตซาน เปนวัสดุชีวภาพในกลุมคารโบไฮเดรตผสม ที่ประกอบดวยอนุพันธของน้ําตาล
กลูโคสที่มีธาตุไนโตรเจนติดอยูดวย ทําใหมีคุณสมบัติที่โดดเดนและหลากหลายมีประสิทธิภาพสูง
ในกิจกรรมชีวภาพ และยังยอยสลายไดตามธรรมชาติ เปนสารที่มีความปลอดภัยในการใชกับมนุษย
สัตว และสิ่งแวดลอม
ไคโตซานเป น พอลิ เ มอร ข องหน ว ยย อ ยที่ ชื่ อ ว า N-acetyl-D-glucosamine
การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี ทําใหไคตินเปลี่ยนไปเปนไคโตซาน คือ การลดลงของหมูอะซีติลหรือเรียกวา
deacetylation มีการลดลงของหนวยยอย N-acetyl-D-glucosamine และเปนการเพิ่มขึ้นของ
glucosamine การจัดระดับของการ deacetylation มีคารอยละหรือเรียกวา Percent Deacetylation
(%DD) กลาวคือ ในพอลิเมอรมีคา %DD เกินกวา 60 % ขึ้นไป การเพิ่มขึ้นของหมูอะมีนของ
glucosamine ทําใหมีความสามารถในการรับโปรตอน จากสารละลายไดเพิ่มขึ้น จึงชวยในการ
ละลายดีขึ้น เพราะมีสมบัติของประจุบวกเพิ่มขึ้น ฉะนั้นไคโตซานจึงสามารถละลายไดดีในกรด
ตางๆ เชน กรดน้ําสม กรดแลคติก และกรดอินทรียอื่นๆ (กมลศิร,ิ 2548)
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ภาพ 2.1 โครงสรางไคโตซาน

สารละลายไคโตซานมี ค วามเหนี ย ว ใส มี พ ฤติ ก รรมแบบนอน -นิ ว โตเนี ย น (nonnewtonian) โดยในสารละลาย หมูอะมีนของไคโตซานจะแตกตัว โดยมีคาสัมประสิทธิ์การแตกตัว
ขึ้นอยูกับความหนาแนนของประจุของโพลิเมอรโดย pKa ของไคโตซาน มีคาอยูในชวง 6.2 ถึง
6.8 ไคโตซานมีน้ําหนักโมเลกุล (Molecular weight) อยูในชวง 1×105 ถึง 1.2×106 ขึ้นอยูกับ
ขั้นตอนการผลิต (ภาวดี, 2544)
Degree of deacetylation (%DD) เปนตัวบงชี้ความเปนไคติน-ไคโตซาน เนื่องจากไคตินไคโตซาน เปนโคพอลิเมอรระหวาง N-acetyl-D-glucosamine และ D- glucosamine ถาสัดสวน
ที่อยูรวมกันของโมโนเมอรแรกมากกวา คือ มีคา %DD ต่ํา จะแสดงคุณสมบัติเดนของไคติน แตถา
สัดสวนของโมโนเมอรที่สองมากกวา คือ มีคา %DD สูง จะแสดงคุณสมบัติเดนของไคโตซาน
(ภาวดี, 2544)
ความหนืด (Viscosity) ของสารละลายไคโตซานขึ้นกับปจจัยหลายอยาง เชน %DD
น้ําหนักโมเลกุล ความเขมขน ionic strength ความเปนกรดเปนดาง โดยทั่วไปแลวความหนืดของ
สารละลายพอลิเมอรจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แตชนิดของกรดที่ใชและการเปลี่ยนแปลง pH
ของสารละลายในพอลิเมอรจะใหผลความหนืดที่แตกตางกัน เชน ความหนืดของไคโตซานในกรด
ไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ) จะเพิ่มขึ้นเมื่อ pH ของสารละลายเพิ่มขึ้น (ภาวดี, 2544)
ขั้นตอนการผลิตโตซาน เริ่มจากการสกัดไคตินจากเปลือกกุง โดยการนําเปลือกกุงมาแยก
โปรตีนและแรธาตุออกไป โดยใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดและสารละลายกรดเจือจาง
ตามลําดับ จากนั้นดึงหมูอะซิทิล โดยการใชสารโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน จะไดผลลัพทเปนไค
โตซาน (ภาพ 2.2)
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เปลือกกุง

(Shrimp Biowaste)

กระบวนการแยกโปรตีน (Deproteination)
ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเจือจาง

กระบวนการแยกแรธาตุ (Decalcification)
ดวยสารละลายกรดเกลือเจือจาง

ไคติน (Chitin)

กระบวนการดึงหมูอะซิทิล (Deacetylation)
ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน

ไคโตซาน

(Chitosan)

ภาพ 2.2 ขั้นตอนการผลิตไคติน – ไคโตซาน
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ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยา ไคโตซานประกอบดวยหมูฟงกชันที่มีความไวตอการ
เกิดปฏิกิริยา คือ หมูอะมีน (-NH2) ที่คารบอนตําแหนงที่ 1 (C-2) หมู primary alcohol (-CH2OH)
ที่คารบอนตําแหนงที่ 6 (C-6) และหมู secondary alcohol (-CHOH) ที่คารบอนตําแหนงที่ 3
(C-3)

โอลิโกเมอร/โอลิโกแซคคาไรดของไคโตซาน คือ chitooligosaccharides เกิดจากการ
สลายของไคโตซาน (Degradation) เมื่อเกิดการสลายจะใหสายโซโมเลกุลที่สั้นลงเปนโอลิโก
เมอร (oligomer) หรือโอลิโกแซคคาไรด (oligosaccharide) สวนโมโนเมอร/โมโนแซคคาไรด
(monosaccharide) ของไคโตซาน คือ D-glucosamine ซึ่งเปนหนวยยอยที่เล็กที่สุด (ภาวดี,
2544)

การสลายไคโตซานโดยเอนไซม (enzymic degradation) มีความจําเพาะเจาะจงมากกวา
การใชสารเคมี เอนไซมที่ใช ไดแก
Chitinase (EC 3.2.1.14) สามารถยอยสลายสายโซโมเลกุลของไคตินแบบสุม (random)
ตรงตําแหนงพันธะ β-1, 4- linkage ไดเปน N-acetyl-chitooligosaccharide
Chitosanase (EC 3.2.1.132) สามารถยอยสลายโซโมเลกุลของไคโตซานแบบสุม
(random) ตรงตําแหนงพันธะ β-1, 4- linkage ไดเปน chitooligosaccharides
Lysozyme (EC 3.2.1.17) เปนเอนไซมที่ทําหนาที่คลายกับ chitinase
N-acetyl-D-glucosaminidase (EC 3.2.1.30) และ N-acetylhexosaminidase (EC
3.2.1.52) ทําหนาที่ยอยสลาย N-acetyl-chitooligosaccharide เปน N-acetyl-glucosamine
โดยเริ่มจากปลายสายโซโมเลกุล (non-reducing end) (ภาวดี, 2544)
ไคติเนส (Chitinase) (Shaikh and Deshpanade, 1993)
ไคติเนส เปนเอนไซมในกลุม hydrolase ซึ่งเรงปฏิกิริยาการสลายไคตินใหเปน monomer
ของ N-acetylglucosamine (GlcNAc) เอนไซมกลุมนี้แบงเปน 2 กลุม คือ
1. Endochitinase หรือ chitinase มีชื่อทางเคมีวา poly-β-1,4-(2-acetamido-2-deoxy)D-glyconohydrolase : E.C.3.2.1.14 จะสลายไคตินแบบสุมตรงตําแหนง β-1,4 glycosidic
bond ที่เชื่อมตอ GlcNac แตละหนวยภายในสายโพลิเมอร และผลิตภัณฑที่ได คือ oligomer เชน
chitotetraose, chitotriose และ diacetylchitobiose เปนตน
2. Exochitinase คือ N-acetylglucosaminase และ chitobiase มีชื่อทางเคมีวา chitobiose
acetamidodeoxyglucohydrolase: E.C.3.2.1.29 จะสลายไคตินโดยตัด GlcNac จากปลายที่
เปน non-reducing end ของโพลิเมอรของ N-acetylglucosamine แบงเปน 2 แบบ ตามลักษณะ
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ของปฏิกิริยาการสลาย คือ chitobiosidase จะสลายไคตินจากปลายที่เปน non-reducing end เขา
มาทีละหนวยเปนผลิตภัณฑ diactylchitobiose สวน N-acetylglucosaminase จะสลายไคติน
จากปลายที่เปน non-reducing end ออกไปทีละหนวย
จากการที่ไคติเนสเกิดปฏิกิริยาตรงตําแหนง β -1, 4 glycosidic bond ซึ่งในธรรมชาติพันธะ
นี้มีความหลากหลายมากตามแหลงกําเนิด ทําใหเอนไซมไคติเนสมีความจําเพาะกับสารตั้งตนและ
ทําใหไดผลิตภัณฑที่ตางกันไป การจําแนกชนิดของไคติเนสขึ้นอยูกับชนิดของสารตั้งตนที่แตกตาง
กัน (Shaikh and Deshpanade, 1993)
ไคติ เ นสเป น เอนไซม ที่พ บในสิ่ งมี ชีวิ ต พวกจุลิน ทรี ย พื ช และสัต ว ซึ่ง อาจมี ก ารสรา ง
เอนไซมนี้ขึ้นภายในเซลลตลอดเวลาในระดับที่ต่ําที่เรียกวา constitutive enzyme หรือตองมีตัว
ชักนําในการสรางเอนไซมเสียกอน ซึ่งเรียกวา inductive enzyme (Jeuniaux, 1996)
โดยทั่วไปพบไคติเนสในสิ่งมีชีวิตที่มีไคติน เชน arthropods และเชื้อราตางๆ บทบาทของ
ไคติเนสในสิ่งมีชีวิตเหลานั้น ไดแก การสรางโครงสราง exoskeleton ของ arthropods และผนัง
เซลลของเชื้อรา นอกจากนี้ยังพบไคติเนสในสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไมมีไคตินอีกดวย เชน จุลินทรียในดิน
ระบบทางเดินอาหารของปลา และพืช (Shaikh and Deshpanade, 1993)
สําหรับพืชนั้นไมมีไคตินเปนองคประกอบ แตเมื่อพืชถูกรุกรานจากการเขาทําลายของเชื้อ
กอโรค หรือเมื่อเกิดบาดแผลและความเครียดตางๆ พืชจะผลิตเอนไซมและสารหลายชนิด เชน β-1,
3-glucanase, PR-protein like chitinase, proteinase และ proteinase inhibitor รวมทั้ง
chitinase เพื่อใชปองกันตัวเองจากเชื้อสาเหตุของโรค โดยเปนกลไกในการปองกันตนเองแบบ
active defense mechanism (Roberts and Selitrennikoff, 1988; Chang et al., 1995) ใน
ส ว นของพื ช ที่ เ ชื้ อ โรคเข า ทํา ลายไดง าย เช น ราก ใบ และเมล็ด จะมี ก ารสะสมของ chitinase
mRNA ทําใหพืชตานทานตอการรุกรานของราที่เปนสาเหตุของโรคพืชได
ไคติเนสที่พืชสรางขึ้นทําหนาที่สลายไคติน ที่เปนองคประกอบในผนังเซลลของเชื้อรากอ
โรคหรือเปลือกของแมลงศัตรูพืชใหเกิดความเสียหาย มีรายงานการตรวจพบไคติเนสในพืชหลาย
ชนิ ด เชน ยาสูบ ขาว ถั่ว น้ํ ายางพารา ขาวสาลี และมะเขือเทศ เปน ต น นอกจากนี้ยังพบไดใ น
สาหรายทะเล (Fravel et al., 1998)
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บทบาทของไคโตซานและการใชเปนสารตานการเกิดโรคพืช ยืดอายุการเก็บรักษาและ
คุณภาพของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
บทบาทในการกระตุนระบบปองกันตัวของพืช
ไคโตซานสามารถควบคุมการผานเขาออกของออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด จึงมีผล
ตอกระบวนการเมแทบอลิซึมของผลไม (Coleman and Manson, 1988) มีคุณสมบัติเปนสารกัน
เชื้อรา สามารถยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคพืช ในกรณีที่เกิดการติดเชื้อ ไคโตซานจะซึมผานเขาทางผิวใบ
ลําตนพืช โครงสรางประจุของไคโตซานและการสรางเอนไซมในพืช จะยอยสลายทําลายเชื้อราที่
เปนสาเหตุของโรคพืชไดเปนอยางดี เมื่อไคโตซานเขาสูเซลลเชื้อรา จะยับยั้งการสรางและสะสม
ของ RNA ทําใหเชื้อราถูกยับยั้งการเจริญเติบโต และสรางความตานทานโรคใหกับพืชที่ไมติดเชื้อ
ไคโตซานมีคุณสมบัติที่สามารถออกฤทธิ์เปนตัวกระตุน (elicitor) ตอพืชดวยการกระตุนระบบ
ปองกันตัวเองของพืช ทําใหพืชผลิตเอนไซมและสารเคมีเพื่อปองกันตนเองหลายชนิด พืชจึงลด
โอกาสที่จะถูกคุกคามโดยเชื้อสาเหตุโรคพืชได (ลาวัลย, 2546)
ในธรรมชาติพืชจะมีกลไกการปองกันตัวเองซึ่งแบงไดเปน 2 แบบ คือ กลไกทางดาน
กายภาพและกลไกทางชีวเคมี โดยกลไกเหลานี้จะถูกสรางขึ้นเพื่อใหพืชสามารถปองกันตัวเองจาก
การเขาทําลายของเชื้อกอโรคได กลไกทางดานเคมี เมื่อพืชเกิดบาดแผลจะกระตุนใหมีการสราง
สารเคมีบางอยางขึ้นในเซลลที่อยูใกลกับบาดแผล เมื่อมีการเขาทําลายจากเชื้อจุลินทรีย การกระตุน
สารเคมียิ่ง เกิด ขึ้ น ได ดี สารเคมีที่ถูกสรา งขึ้น นี้เ รีย กว า phytoalexin ซึ่งสารส ว นใหญ เ ป น
สารประกอบฟนอล มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียที่เขาทําลาย สวนตัวกระตุนใหเกิดสารเคมีนี้
เรียกวา elicitor ซึ่งอาจเปนไดทั้งสารเคมีที่เชื้อจุลินทรียปลดปลอยออกมาสูเซลลของผลผลิตหรือ
ตัวเชื้อจุลินทรียเองก็ได ความสามารถในการสรางสาร phytoalexin นั้น ขึ้นอยูกับความแข็งแรง
ของผลผลิต ถาผลผลิตที่ยังไมบริบูรณจะมีความสามารถสูงกวาผลที่บริบูรณแลว(จริงแท, 2544)
และนอกจากการสรางสาร phytoalexin พืชยังสามารถสรางสาร secondary metabolite ไดหลาย
ชนิดเชน essential oil สารระเหย และเอนไซม เปนตน (ชัยวัฒน, 2542)
การศึกษาความสัมพันธของสารไคโตซานกับเชื้อรา Fusarium solani ที่ทําใหเกิดโรคใน
ถั่ว (pea) พบวา เมื่อเชื้อสัมผัสกับเซลลของพืชที่เปนเจาบาน (plant host) เอนไซมในพืช ซึ่งไดแก
endo-chitinase และ endo- β 1, 3-glucanase ที่มีอยูนั้นจะเกิดปฎิกิริยาแยกสลายผนังเซลลของ
ราใหแตกเปนชิ้นสวน ซึ่งชิ้นสวนเหลานี้มีองคประกอบของไคโตซาน ซึ่งเรียกวา oligomer โดยไค
โตซานโอลิโกเมอรเปนตัวชักนําใหเซลลเจาบานสรางสารพวก phenolic compounds ไดแก
phytoalexins หรือ lignin compounds เมื่อมีความเขมขนสูงขึ้นถึงจุดหนึ่งก็สามารถขัดขวางการ
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สังเคราะห RNA ในเซลลของราและนําไปสูการลดลงของการเจริญเติบโตของเชื้อ (Hadwiger et
al., 1986)

จากการศึกษาผลของไคโตซานที่กระตุนระบบการปองตัวในพืชหลายชนิด พบวา ไคโต
ซาน สามารถกระตุนใหพืชทั้งกอนและหลังการเก็บเกี่ยว สรางสารปองกันการเขาทําลายของเชื้อ
โรคได (Bautista-Ban et al., 2005) การฉีดพนไคโตซานในขาวเพื่อปองกันโรคไหมจากเชื้อ
Pyricularia grisea สามารถกระตุนกิจกรรมของเอนไซมไคติเนส (Kieekron, 2549) และการ
ฉีดพนไคโตซานและไคตินโอลิโกเมอร สามารถชวยเพิ่มกิจกรรมของ phenylalanine ammonialyase และ tyrosine ammonia-lyase ในใบถั่วเหลือง (Walahatullah et al., 2002) ในใบ
มะเขือเทศ พบวา การฉีดพนไคโตซานที่มีคา degree of acetylation (%DA) ประมาณ 5-30 %
น้ําหนักโมเลกุลประมาณ 500 kDa เปรียบเทียบกับไคตินโอลิโกเมอรและไคโตซานโอลิโกเมอรที่
มี degree of depolymerization (DP) ระหวาง 2-8 โดยฉีดพนสารดังกลาว 0.1% วัดปริมาณ
ของเอนไซมในปริมาณของเอนไซมไคติเนสเพิ่มขึ้นสูงสุด ในวันที่สองหลังการฉีดพน ไดแก กลุม
ที่ฉีดพนดวยไคโตซาน 30 %DA กับไคตินโอลิโกเมอร โดยเพิ่มขึ้น 9.3 และ 10เทา ตามลําดับ
สวนกลุมที่ใชไคโตซาน 5 %DA นั้น ปริมาณไคติเนสเพิ่มขึ้นสูงสุดในวันที่สามดวยปริมาณ 7.4
เทาจากเดิม สวนไคโตซานโอลิโกเมอร ปริมาณเอนไซมไมเพิ่มขึ้นอยางเดนชัด เนื่องจากไคตินโอลิ
โกเมอรควบคุม elicitor ผานทาง DA สวนไคโตซานโอลิโกเมอรควบคุมผานทางขนาดโมเลกุล
และสําหรับไคโตซานพอลิเมอร 30 %DA นั้นควบคุม elicitation ผานทั้งสองปจจัย (BenShalom et al., 2001) และในองุน 5 สายพันธุ พบวา เอนไซมไคติเนสและเบตา-1,3-กลูตาเนส
ถูกกระตุนดวยสารละลายไคโตซานและทํางานรวมกันแบบ Synergistic เพื่อปองกันตัวเองจากเชือ้
รากอโรคแอนแทรคโนส เอนไซมทั้งสองชนิดสกัดไดจากองุนทั้งสามสายพันธุ เมื่อทําการฉีดพน
ไคโตซานบนองุนเปนเวลา 2 สัปดาหกอนการฉีดซ้ําดวย 3.58×106 เซลลตอมิลลิลิตร ของเชื้อรา
Colletotrichum gloeosporoides พบวา เอนไซมทั้งสองชนิดและการสะสมของสาร Phytoalexin
(Stilbene) เพิ่มขึ้น เพื่อตอตานการบุกรุกของเชื้อรากอโรคแอนแทรคโนสในองุน (เกศนรี, 2544)
การศึกษาการเคลือบไคโตซานในพืชตางๆ เชน เมล็ดถั่วเหลือง พบวา เมล็ดถั่วเหลืองมี
chitinase activity เพิ่มขึ้น เมื่อไดรับไคโตซาน (0.1, 0.5, และ 1 เปอรเซ็นต) และระยะเวลาใน
การแชเมล็ด (15 นาที และ 6 ชั่วโมง) มีผลตอการสรางเอนไซมไคติเนส มากกวาความเขมขนของ
ไคโตซาน (Tejchgraber et al., 1991) ในมะเขือเทศ ไคโตซานทําใหพืชมีการตอบสนองของ
เอนไซม chitinase และ ß-1,3 glucanase (Cota et al., 2006)และสราง phenolic compound
และ phytoalexins และมีการศึกษาพบวา การแชเมล็ด, แชราก และการฉีดพนบนตนมะเขือเทศ
กระตุนความตานทาน F. oxysporum ได (Benhamou et al., 1998) ในผลสตรอเบอรี่ที่ปลูกเชื้อ
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ดวยสปอรของเชื้อรา Rhizopus sp. ความเขมขน 3×105 สปอร/มิลลิลิตร และเคลือบผิวดวยไคโต
ซานความเขมขน 1.5 เปอรเซ็นต แลวนําไปเก็บที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 81
เปอรเซ็นต มีการเนาเสียนอยกวาและมีกิจกรรมของเอมไซมไคติเนส สูงกวาผลสตรอเบอรี่ที่ปลูก
เชื้อ แตไมไดเคลือบผิว (พิมพใจ, 2548) เชนเดียวกันกับในถั่วลิสง (Fajardo et al., 1995) และ
การเคลือบผลสตรอเบอรี่สดและราสเบอรี่ดวยไคโตซาน พบวาไคโตซานสามารถเพิ่ม chitinase
และ ß-1,3 glucanase เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไมไดเคลือบผิว (Zhang and Quantick,
1998)

บทบาทในการตานจุลินทรีย
การต อ ต า นเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ข องไคติ น -ไคโตซาน เกิ ด จากการที่ ไ คโตซานมี ป ระจุ บ วกที่
ตําแหนงคารบอนตัวที่ 2 ของ glucosamine monomer ที่ pH ต่ํากวา 6 ทําใหไคโตซานสามารถ
ละลายและมีคุณสมบัติในการตอตานจุลินทรียไดดีกวาไคติน และยิ่งดีมากขึ้นเมื่อคา degree of
deacetylation เพิ่มขึ้น ซึ่งมีปริมาณของ glucosamine อยูในพอลิเมอรมากขึ้น ปฏิกิริยาระหวาง
ประจุบวกบนโมเลกุลของไคโตซานกับประจุลบบน cell membrane ของจุลินทรีย นําไปสูการ
แตกของผนังเซลล นอกจากนี้ไคโตซานยังเปนสารพวก chelating agent ที่สามารถเกาะติดกับ
โลหะที่ จํ า เป น ในเซลล ข องจุ ลิน ทรี ย ซึ่ง นํา ไปสูก ารขัด ขวางการผลิ ต สารพิ ษ และขัด ขวางการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียเหลานั้น พบวามีการเกิดพันธะทางเคมีระหวางไคโตซานกับ DNA และ
การขัดขวางกระบวนการสังเคราะห mRNA ขึ้น เมื่อไคโตซานซึมเขาสูนิวเคลียสของจุลินทรีย ทํา
ใหจุลินทรียไมสามารถสรางโปรตีน จึงทําใหหยุดการเจริญเติบโตและตายในที่สุด (Shahidi et al.,
1999)

การศึกษาการเคลือบไคโตซาน 1, 2 และ 4 เปอรเซ็นต ในแครอท พบวา สามารถลด
เปอรเซ็นตการเกิดโรคเนาจากเชื้อ Sclerotina sclerotiorum 88 เปอรเซ็นต เหลือเพียง 18
เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (Shepherd, 1997) ในองุน 5 สายพันธุ พบวา ระดับ
ความเขมขนและพี เอชที่เหมาะสมของไคโตซาน คื อ 3200 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร พีเ อช 4.5
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporoides โดยลดขนาดโคโลนีของเชื้อ
ราไดมากกวารอยละ 85 (เกศนรี, 2544)
การยับยั้งการเกิดโรคจากเชื้อรา Botrytis cinerea ของไคโตซานที่เคลือบผิวผลแอปเปล
พันธุ Jonagold โดยพิจารณาจากภาพที่ไดจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน (Scanning Electron
Micrograph) พบวา ไคโตซานสามารถยับยั้งการงอกของ conidia และการเจริญของ hypha ใน
เชื้อ Botrytis cinerea ได โดยการเกิด phytoalexin และเอนไซมบางชนิดที่ถูกกระตุนดวยไคโต
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ซานใหไปยับยั้งการงอกของ conidia และลักษณะผิวที่ตึง เรียบ ไมมีรอยแตก ของผลแอบเปลที่
เคลือบผิวดวยไคโตซาน ดังนั้นจึงเกิดการเจริญของเสนใยเชื้อราไดยาก (Du et al., 1992)
การเคลือบผิวสตรอเบอรี่ดวยไคโตซาน 1.0 และ 1.5 เปอรเซ็นต พบวา การเกิดโรคจาก
เชื้อ Botrytis cinerea และ Rhizopus stolonifer ลดลงและพบวากลไกการเกิดโรคจะสัมพันธกบั
คุณสมบัติการเปนตัวยับยั้งเชื้อรามากกวาความสามารถในการกระตุนการทํางานของ Chitinase,
chitosanase และ β-1, 3-glucanase ไคโตซานมีผลในการยับยั้งการงอกของสปอรเชื้อและการ
เจริญของเชื้อทั้ง 2 นี้ในอาหารเลี้ยงเชื้อ (El-Ghaout et al., 1991)
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการยั บ ยั้ ง การงอกสปอร ข องเชื้ อ รา Colletotrichum
gloeosporoides ที่ปลูกเชื้อบนผลมะมวง แลวจุมผลมะมวงที่ปลูกเชื้อในสารละลายไคโตซาน
ความเขมขน 800 และ 1600 μl/ml ที่ pH 4.0 และ 4.5 ตามลําดับ พบวา ที่ระดับความเขมขน 800
μl/ml pH 4.5 สามารถยับยั้งการงอกสปอรได 100 เปอรเซ็นต (ธวัชและสมศิร,ิ 2546)
การเคลือบผิวมะเขือเทศดวยไคโตซานความเขมขน 2.0 เปอรเซ็นต เก็บที่อุณหภูมิ 20
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 95 เปอรเซ็นต พบวาการเกิดโรคจากเชื้อรา Botrytis cinerea
ลดลง เมื่อเก็บรักษานาน 4 สัปดาห เปอรเซ็นตการเกิดโรคจะต่ํากวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (El-Ghouth et al., 1992)
บทบาทของไคโตซานตออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
ศึกษาการเคลือบผิวผลไมดวยไคโตซานที่ระดับความเขมขน 1-2 เปอรเซ็นต สามารถลด
อัตราการหายใจของ ผลทอ, ผลสาลี่ และผลกีวี ยับยั้งการเจริญของ Botrytis cinerea และเชื้อรา
ในผลสาลี่ ชะลอการเสื่อมสภาพของผลไมทั้งสามชนิดและพบวาตัวทําละลายที่เหมาะสมสําหรับไค
โตซานในการนํามาเคลือบผิวผลไมสด คือ กรดอะซิติก (Du et al., 1997)
การเคลือบผิวผลลําไยดวยไคซานความเขมขน 0.5, 1 และ 2 เปอรเซ็นต เก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 90 เปอรเซ็นต พบวา การเคลือบผิวดวยไคโตซานชวย
ลดอัต ราการหายใจและการสู ญ เสี ย น้ํ าหนัก ของผลลํ า ไย นอกจากนี้ ยั งมี ผ ลต อ การทํ า งานของ
เอนไซม polyphenol oxidase (PPO) ซึ่งเปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสีผิวผลลําไย และมี
การยับยั้งการเนาเสียของผลลําไยในระหวางการเก็บรักษา (Jiang and Li, 2001) และ พรรณทิพา
(2549) พบวา ผลลําไยที่ที่แชในสารผสมระหวางกรดออกซาลิค ความเขมขน 5 เปอรเซ็นต และ
สารละลายเมตาไบซัลไฟต ความเขมขน 7.5 เปอรเซ็นต แลวเคลือบผิวผลลําไยดวยไคโตซาน ความ
เขมขน 1 เปอรเซ็นต มีอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 และ 5 องศาเซลเซียส เทากับ 11.7 วัน และ
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สัปดาห ตามลําดับ โดยไมทําใหเกิดสีน้ําตาลและโรคที่สังเกตไดบนเปลือกผล และไมมีผลตอ
คุณภาพโดยรวมของผลผลิต
การเคลือบผิวลิ้นจี่พันธุ Huaizhi ดวยไคโตซานเขมขน 1.0 เปอรเซ็นต พบวา สามารถ
ชะลอการเกิดสีน้ําตาล (browing) ที่เปลือกผลลิ้นจี่ได นอกจากนี้ยังชวยยับยั้งการเกิดโรคใน
ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 90 เปอรเซ็นต (Zhang and
Quantick,1997) และในสตอเบอรี่พันธุพระราชทาน 50 ที่มีระดับความสุกแก 75% แลวเก็บไวที่
อุณหภูมิหอง เปนเวลา 5 วัน พบวา ผลของสตรอเบอรี่ที่จุมในไคโตซานเขมขน 100 ppm มีระดับ
การยอมรับคุณภาพดานสี เนื้อสัมผัส กลิ่น รสชาติ และการยอมรับโดยรวมของผูบริโภคสูงกวาผลที่
จุมในไคโตซานทุกความเขมขน สวนในดานการเกิดโรคและความรุนแรงในการเกิดโรค พบวาผล
สตรอเบอรี่ที่จุมลงในไคโตซาน 100 ppm มีจํานวนผลที่การเกิดโรคนอยกวาและระดับความ
รุนแรงการเกิดโรคต่ําที่สุด (ปทมา, 2545) เชนเดียวกับในพันธุพระราชทาน 72 พบวา ผลสตรอ
เบอรี่ที่เคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 1.5 และ 2.0 เปอรเซ็นต มีลักษณะปรากฏดีที่สุด และมี
การเขาทําลายของเชื้อรานอยที่สุด (พิมพใจ, 2548) และการฉีดพนไคโตซานความเขมขน 2, 4 และ
6 กรัมตอลิตร กอนการเก็บเกี่ยวสามารถลดการเขาทําลายจากเชื้อ Botrytis cinerea สามารถคง
คุณภาพและไมทําใหเกิดพิษกับผลสตอเบอรี่ในทุกระดับความเขมขน (Reddy, 2000)
ผลของการเคลือบผิวไคโตซานความเขมขน 0, 0.5, 1 และ 1.3 เปอรเซ็นต และใช acetic
acid ความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต เปนตัวทําละลาย มาเคลือบผิวมะมวงที่มีความแกประมาณ 80
เปอรเซ็นต เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส พบวา การเคลือบดวยไคโตซาน ความเขมขน
1.0 และ 1.3 เปอรเซ็นต สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของมะมวงพันธุ
น้ําดอกไมและสามารถชะลอการสุกของมะมวงไดจนถึงวันที่ 25 ของการเก็บรักษา และสารเคลือบ
ผิวไคโตซาน ยังลดการเกิดโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะมวงได (วิษณุและคณะ, 2546) ในมังคุด
พบวา สามารถยืดอายุไดมากกวาเดิม 3 เทา คือมีอายุการเก็บรักษาจากเดิม 10 วัน เปน 30 วัน และ
ไคโตซานยังสามารถรักษาสีเปลือกไมใหสีซีดจาง (เทคโนโลยีชาวบาน 306, 2549) และการใชไค
โตซานความเขมขน 1, 1.25 และ 1.5 เปอรเซ็นต เคลือบผิวมะนาว สามารถยืดอายุการเก็บรักษา
มะนาวไดนานขึ้น (ไพรัตนและคณะ, 2536) ในมะเขือเทศ ใชสารละลายไคโตซานที่ความเขมขน
1 และ 2 เปอรเซ็นต พบวาที่อุณหภูมิในการเก็บรักษา 20 องศาเซลเซียส สามารถลดอัตราการ
หายใจและการสังเคราะหเอทธิลีน และยังชะลอการเปลี่ยนสีผิวของมะเขือเทศไหชาลงได (Ahmed
et al., 1991) และการเคลือบผิวมะเขือเทศดวยไคโตซานความเขมขน 2.0 เปอรเซ็นต สามารถยืด
อายุการเก็บรักษามะเขือเทศไดดีกวา กลุมที่เคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานความเขมขน 1.0
เปอรเซ็นต และดีกวากลุมที่ไมไดผานการเคลือบผิว (Benhamou et al., 1998)
8.7
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สารตานเชื้อราจากลําไย
ผลการศึกษาการใชสารตานเชื้อราโดยรวมแลว เปนสารพวก aromatic compound,
essential oils และ volatile substance ที่มีผลในการควบคุมโรคสาเหตุจากเชื้อราหลังการเก็บ
เกี่ยว (Mari, 1998) สวนลําไยนั้นมีการศึกษาสารที่มีอยูในผลโดย พบวา สารที่มีอยูในผลเปนสาร
หอมระเหย ในลําไยพันธุ Dimocarpus longan Lour. และ Mata kucing (D. longan ssp.
Malesianus Leenh.) เมื่อวิเคราะหดวยเครื่องสเปคโตรสโคปโดยใช GC และ GC-MS พบสาร
61 และ 44 ชนิดตามลําดับ โดยพบสาร acetate 66 เปอรเซ็นต และ E-betaocimene 26.7
เปอรเซ็นต ในพันธุ D. longan สวนใน Mata kucing พบสาร esters 0.5 เปอรเซ็นต, terpenoids
4.7 เปอรเซ็นต, aliphatic alcohols 53.2 เปอรเซ็นต และ carbonyl compounds 34.7
เปอรเซ็นต (Wong, 1996) และสุภัค (2542) สกัดสารตานเชื้อราและแบคทีเรียจากเปลือกและ
เมล็ดลําไย โดยใชเอทานอล 95 เปอรเซ็นต ในลําไยชวงอายุตาง ๆ คือ กอนอายุเก็บเกี่ยว 4, 3, 2, 1
สัปดาห ที่อายุเก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว 3 วัน พบวา สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจากเปลือกชวงอายุกอน
การเก็บเกี่ยว 1 สัปดาหและสารสกัดจากเมล็ดหลังจากเก็บเกี่ยว 3 วัน เมื่อนําสารสกัดหยาบไป
วิเคราะหโดยวิธี TLC-bioassay โดยใช hexane : ethylacetate : methanol ในอัตราสวน 60 :
40 : 1 เปน solvent ผลปรากฏวามีแถบตานเชื้อ Cladosporium cladosporioides ที่ชวง Rf
ประมาณ 0.1 ทั้งในเปลือกและเมล็ด เมื่อใช methanol เปน solvent พบแถบยับยั้งเชื้อจากสารสกัด
ในเปลือกที่ชวง Rf ประมาณ 0.7-0.83 และเมื่อนําสารสกัดดังกลาวไปวิเคราะหโครงสรางทางวิธี
อิเล็คโตรสโคป ดังตอไปนี้ H1-NMR, GC-MC, IR และ UV spectroscopy พบวา สารที่มีฤทธิ์
ยับยั้งการเจริญของเชื้อเปนสารพวก aliphatic compounds เมื่อทดสอบกับเชื้อรา Cladosporium
cladosporioides, Lasiodiplodia sp. และแบคทีเรีย Erwinia carotovora พบวามีคา Minimum
Inhibitory Concentration (MIC) เทากันทั้งสามเชื้อคือ 15.5 µg/µl ในเมล็ด 35.0 µg/µl ใน
เปลือก

